
Чи враховувати під час виплати авансу доплату до мінімальної зарплати

Розмір зарплати за першу половину місяця (авансу) визначають у колдоговорі чи
іншому нормативному акті роботодавця, який погоджено з виборним органом первинної
профспілки чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а за
відсутності таких органів ― представниками, обраними й уповноваженими трудовим
колективом). Своєю чергою, сума авансу не може бути меншою за оплату за фактично
відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника (ч. 3 ст.
115 КЗпП, ч. 3 ст. 24 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-
ВР, далі ― Закон про оплату праці).

Тобто працівнику виплачують аванс у сумі, не меншій за фактично відпрацьовані робочі дні
(години) із 1 по 15 число поточного місяця, виходячи з розрахунку тарифної ставки (посадового
окладу). Адже першою половиною місяця вважаються перші 15 календарних днів
місяця (див. лист Мінпраці від 09.12.2010 р. № 912/13/155-10).

Зокрема там також зазначалося — практика, що склалася під час затвердження положень
колдоговору (іншого локального документа підприємства), показує такі варіанти розрахунку суми
авансу в цих документах:

Варіант 1. Розмір авансу обчислюють розрахунково залежно від посадового окладу
(тарифної ставки) і кількості відпрацьованих робочих днів протягом першої половини місяця.

Варіант 2. Розмір авансу обчислюють розрахунково залежно від посадового окладу з
урахуванням постійних надбавок (доплат) і кількості відпрацьованих робочих днів.

Варіант 3. Розмір авансу визначають у відсотках до посадового окладу (без урахування
фактично відпрацьованого часу).

Варіант 4. Розмір авансу визначають у відсотках до посадового окладу з урахуванням
постійних надбавок і доплат.

Проте з 01.01.2017 р. було доповнено ст. 31 Закону про оплату праці, яка встановлює
необхідність проводити доплату до мінімальної зарплати за ситуації, коли працівнику, який
виконав місячну норму праці, нарахували зарплату в сумі меншій, аніж мінімальна зарплата.

Цілком логічно постає запитання: чи рахувати цю доплату при визначенні суми зарплати за
першу половину місяця (аванс) працівникові?
Суму доплати до мінімальної зарплати необхідно вираховувати під час виплати

зарплати за місяць, але не при виплаті авансу.
По-перше, у ст. 31 Закону про оплату праці йдеться про те, що роботодавець проводить

доплату до рівня мінімальної зарплати, яку виплачують щомісяця одночасно з виплатою
зарплати.

По-друге, умовою визначення доплати до рівня мінімальної зарплати є той факт, що спочатку
визначаємо, чи нарахована зарплата працівника за виконану місячну норму праці є нижчою за
розмір мінімальної зарплати.

Тож виходить, аби визначити суму необхідної доплати до рівня мінімальної зарплати, варто
мати дані про відпрацьований за місяць час і суми нарахованих решти складових
зарплати за цей же місяць. Тому під час виплати зарплати за першу половину місяця (аванс)
потреба в такій доплаті ще не виникає.

Тоді, чи може сума авансу бути менше половини мінімальної зарплати (із 01.01.2017 р.
— 1600 грн (3200 грн х 50%))?

Така ситуація можлива, адже ч. 3 ст. 115 КЗпП, ч. 3 ст. 24 Закону про оплату праці вимагає,
аби сума авансу була не менше оплати за фактично відпрацьований час із розрахунку тарифної
ставки (посадового окладу). Останній може бути й менше мінімальної зарплати. Адже з 01.01.2017
р. до поняття мінімальної зарплати може входити не лише посадовий оклад, а й доплати,
надбавки, премії, решта виплат за відпрацьований час (виконану норму праці).

При цьому мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) повинен становити не менше
прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року (ч. 6 ст.
6 Закону про оплату праці).

Тож виходить, що у 2017 році тарифна ставка робітника 1-го розряду небюджетної
сфери й мінімального посадового окладу (тарифної ставки) для працівників бюджетних
установ не може бути меншою за 1600 грн.



Тому цілком можлива ситуація, коли з 01.01.2017 р. у працівника посадовий оклад
становить 1600 грн (решту доплат і надбавок він не має), а сума виплаченого авансу— його
половина, тобто 800 грн (1600 грн х 50%).

Покажемо, якою буде сума авансу в ситуації, коли сума місячної зарплати працівників
становить мінімальну зарплату, але посадові оклади в них різні.
Ситуація 1
Робітнику підприємства посадовий оклад у штатному розписі з 01.01.2017 р. установлено в
розмірі 1600 грн, а решти доплат і надбавок він не має. Відповідно до положень колдоговору,
аванс має становити не менше половини тарифної ставки (посадового окладу). Працівник
відпрацював місяць повністю.

У такому випадку сума зарплати за першу половину місяця (аванс) становитиме:

1600 грн х 50% = 800 грн.

Сума зарплати за другу половину місяця складатиметься з:

1) решти частини посадового окладу працівника:
1600 грн - 800 грн = 800 грн;
2) суми доплати до мінімальної зарплати:
3200 грн - 1600 грн = 1600 грн.
Тобто всього: 800 грн + 1600 грн = 2400 грн.

Ситуація 2
Візьмімо вихідні умови із ситуації 1, але припустімо, що робітнику підприємства посадовий оклад
у штатному розписі із 01.01.2017 р. установлено в розмірі 3200 грн.

У такому випадку сума зарплати за першу половину місяця (аванс) становитиме:

3200 грн х 50% = 1600 грн.
За другу половину місяця зарплата складатиметься з аналогічної суми — 1600 грн, що в

підсумку дорівнюватиме 3200 грн, а отже, потреби в доплаті до рівня мінімальної зарплати тут
немає.

Однак варто пам’ятати: суми доплат, надбавок, премій, матеріальних допомог здебільшого
рахуються від розміру посадового окладу, а отже — при збільшенні його розміру зростатимуть і
такі виплати.

Підсумок. Якщо працівник отримує, окрім посадового окладу, інші доплати, надбавки, премії,
то роботодавець, установлюючи з 01.01.2017 р. посадовий оклад у межах від 1600 до 3200 грн,
зможе заощадити. Адже роботодавець у будь-якому разі має нарахувати працівникові, який
працює на повну ставку, зарплату за місяць у сумі 3200 грн. Тож йому не принципово, із яких
складових він дотягуватиме її рівень до розміру мінімальної зарплати: за рахунок надбавок,
премій чи завдяки доплаті до мінімальної зарплати.

Натомість, установивши посадовий оклад одразу на рівні мінімальної зарплати,
роботодавець позбувається необхідності вираховувати доплату до мінімальної зарплати. Однак
при встановленні працівникові надбавки, доплати чи премій працівник уже точно отримуватиме
зарплату вище законодавчо мінімального рівня.

Від таких законодавчих норм виграють насамперед роботодавці, але аж ніяк не працівники,
на яких чекатиме здебільшого зрівнялівка в сумах зарплати.
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